
Pytanie.

Partner KSOW  we wniosku złożonym do jednostki regionalnej KSOW zaznaczył działanie 3 KSOW na 
lata 2014-2020, tj. „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytetu 
programu”. 

Zgodnie z Planem Działania KSOW na lata 2014-2020, działanie to ma służyć identyfikacji, gromadzeniu 
i upowszechnianiu przykładów operacji zrealizowanych i sfinansowanych w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Przykłady projektów zidentyfikowanych i zgromadzonych w ramach działania 3 
muszą być opisane w formularzu projektu realizującego priorytety PROW 2014-2020 znajdującym się 
na portalu KSOW, jest on jednak dołączany do wniosku o refundację (zał. nr 4), a nie na etapie składania 
wniosku o wybór operacji.

Jednostka regionalna nie może  stwierdzić na etapie oceny wniosku o wybór operacji, czy został 
spełniony warunek dot. przykładu „dobrych praktyk”, sfinansowanych w ramach PROW, ponieważ w 
opisie operacji nie zostały one wskazane. Czy w tej sytuacji JR powinna zwrócić się wezwaniem o 
uzupełnienie tej informacji, czy też należy wniosek odrzucić jeśli tak to na podstawie jakiego kryterium?

Odpowiedź.

Na etapie oceny wniosku o wybór operacji realizowanej w ramach działania 3 nie jest konieczne 
wskazanie w tym wniosku operacji zrealizowanych i sfinansowanych w ramach PROW, które partner 
zidentyfikował. Wystarczy, że operacje te zostaną wskazane i szczegółowo opisane, każda osobno, w 
formularzu projektu realizującego priorytety PROW 2014-2020, stanowiącym załącznik nr 4 do wniosku 
o refundację, co wprost wynika z przypisu w formularzu wniosku o wybór operacji.

We wniosku o wybór operacji powinien być wyrażony zamiar zidentyfikowania takich operacji, a także 
powinna być w nim określona liczba operacji zrealizowanych i sfinansowanych w ramach PROW, które 
partner zidentyfikuje, a następnie opisze w załączniku nr 4 do wniosku o refundację. Wskazanie liczby 
tych operacji we wniosku o wybór operacji jest istotne z tego względu, że na etapie sporządzania 
umowy na realizację operacji zawieranej z partnerem KSOW, należy w tej umowie podać tę liczbę. 
Zawierając taką umowę, partner KSOW tym samym zobowiązuje się do jej realizacji, w tym 
zidentyfikowania określonej w niej liczby projektów realizujących priorytety PROW 2014-2020, co 
będzie podlegać ocenie po złożeniu wniosku o refundację. Jeżeli we wniosku o wybór operacji nie ma 
takich informacji, należy wezwać partnera KSOW do uzupełnienia braków.

Partner KSOW powinien mieć świadomość obowiązku złożenia wypełnionego załącznika nr 4 do 
wniosku o refundację oraz sposobu jego wypełnienia, czyli, że w tym załączniku nie należy opisywać 
swojej operacji złożonej w konkursie dla partnerów KSOW, lecz operacje zrealizowane w ramach 
działań PROW. 
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